Progat. Treballem per ajudar el gat del carrer: Ajuda’ns a ajudar-los /
progat.la.garriga@gmail.com

IV FIRA

SEGURETAT CIUTADANA. Plaça Dr. Vich

D’ENTITATS
I ASSOCIACIONS De
E

ADF Montseny Congost. Vetlla tot l’any pels boscos que ens envolten, els nostres pulmons naturals / montseny.congost@sfadf.org
Protecció civil. L’ Objectiu de l’associació és prevenir i actuar en
situacions de risc greu o catàstrofe, protegir i socórrer les persones, els
béns i el medi ambient / pclagarriga@gmail.com
ENSENYAMENT. Plaça Dr. Vich /
Passeig dels Til·lers
EscarAbat bum bum. Associació formada per famílies d’infants entre 1-3 anys que autogestionen un espai de jocs i criança inspirat en
l’educació lliure i viva. Existeixen fa poc menys d’un any, i ara també volen començar a implicar-se en la programació cultural i de lleure adreçada als infants al nostre poble; estan oberts a col·laboracions i idees en
aquest sentit / escarabatbum@gmail.com
Fundació Universitària Martí l’Humà (FUMH). Universitat
de proximitat que va néixer amb l’objectiu d’acostar la Universitat a
la societat i fer funcional el coneixement, oferint formació continuada i estudis de tercer cicle en dret constitucional europeu, formació permanent del professorat, musicoteràpia i àmbit empresarial /
direccio@fumh.cat
COMUNICACIÓ. Plaça Dr. Vich
Amics de Radio Silenci. Entitat que aplega aficionats i bojos per la
Ràdio, vetlla per la salut del mitjà, fent activitats de promoció, programes i d’altres mogudes, juntament amb la direcció de l’emissora municipal, per aconseguir que Ràdio Silenci sigui una ràdio de qualitat i per a
tots els garriguencs / amics@radiosilenci.com
COMERÇ. Plaça Dr. Vich
Aprop, Servei de Qualitat. Associació de Comerciants, Empresaris i
Professionals Autònoms de La Garriga que té com a objectiu incentivar i
promoure l’economia empresarial des dels seus comerços, empreses de
serveis i tallers d’oficis / aprop@somaprop.cat
JOVENTUT. Can Raspall
Projecte Mexcla’t. Associació que té com a objectiu treballar contra l’exclusió social i programar activitats culturals, concerts i activitats
gastronòmiques; tot un combinat per deixar empremta a la Garriga /
projectemexclat@gmail.com

Altres Activitats
Tallers, bàsquet, tennis taula, ponis, danses, teatre, exposició de vehicles...
i molt més.
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ESPORTS. Plaça Can Dachs
Associació esportiva escolar institut blancafort. Associació
esportiva on l’objectiu principal es l’educació en valors / mmanas4@gmail.com
Centre excursionista garriguenc. On la munyanya i la cultura van
de bracet / info@cegarriguenc.org
CESIB. Aquest club el van començar els alumnes i ex-alumnes de l’IES Manuel Blancafort tot acabant formant un grup de jugadors i amics que volen
jugar a bàdminton a la Garriga / cesib@cesib.org
Club Aikido la Garriga. Entitat on aprendre un art marcial d’origen
japonès tot jugant i passant una bona estona / aikido.lagarriga@gmail.com
CLUB BALL ESPORTIU LA GARRIGA. Entrenaments, jornades esportives,
xerrades i tallers, exhibicions, sortides i campus, preparació per a campionats, classes amb professors internacionals i organització de competicions /
ebsinterdansa@gmail.com
Club boxa la Garriga. Sempre amb l’esport / josebarroso1977@gmail.com
Club d’Atletisme les Tortugues de la Garriga. Club esportiu i
social, obert a totes les persones que vulguin gaudir de l’esport, la natura i
altres activitats socials amb bon ambient / infolestortugues@gmail.com
Club de bàsquet la Garriga. Gaudeix del bàsquet i creix amb valors /
club.basquet.la.garriga@gmail.com
Club de patinatge la Garriga. Patinatge artístic sobre rodes: Festivals
anuals, competicions, exhibicions, exàmens de nivell / cplagarriga@gmail.com
Club handbol la Garriga. A la Garriga es practica l’Handbol des del
1942. El club treballa per fer encara més gran aquest esport i per portar el
nom del nostre poble arreu del país, defensant els nostres colors, el groc i el
negre / correu@handbol-lagarriga.cat
Club tennis taula Els 8. “Vine a conèixer la diferència entre el pingpong i el tennis de taula” / tonigavin@movistar.es
Penya Barcelonista de La Garriga. Amb la Penya Barcelonista de La
Garriga coneixeràs i gaudiràs del Barça més a prop / joanlltrias@gmail.com
Penya blanc i blava la Garriga. Fem penya, fem poble, fem rcd espanyol, la força d’un sentiment / pbiblagarriga@hotmail.com
UNIÓ ESPORTIVA HOQUEI LA GARRIGA. Vine a descobrir tot un món sobre rodes / uelagarriga@gmail.com
CULTURA - PARTICIPACIÓ. Plaça de l’Església
Agrupació sardanista. Entitat dedicada al foment, l’ensenyament i la
difusió de la sardana i la música de cobla a la Garriga. Programa audicions i
actes sardanistes durant tot l’any / agrupaciosardanistalagarriga@gmail.com
Assemblea Nacional Catalana (ANC) territorial de la Garriga. Associació no partidista i transversal que treballa per aconseguir, per la via pacífica
i democràtica, la independència de Catalunya / lagarriga@assemblea.cat
Associació cultural Corpus la Garriga. La finalitat de l’entitat és
mantenir viva la festa més popular del poble / corpuslagarriga@gmail.com
Associació Cultural En Escena. En qualsevol poble o ciutat el teatre és el símbol més visible de cultura. Cultura, teatre, màgia, circ, família, són sense dubte algunes de les paraules que millor els poden definir /
info.culturaenescena@gmail.com
Associació de Puntaires de la Garriga. Artesania, innovació i creativitat / mariajosejover@wanadoo.es
Associació Musical Cor Sarabanda de la Garriga. Cor de dones
que canten peces de tots els estils, alhora que es formen vocalment i també
musicalment / marionacastelar@gmail,com
Associació tres tombs la Garriga. Organització de festes populars
tradicionals en honor a Sant Antoni Abat, patró dels cavalls i els traginers /
maite@transegu.com
Barri de dalt. Associació de Veïns del barri de Dalt /
maratasantadigna@hotmail.com

Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta. Associació d’Amics del Ferrocarril de la Comarca del Vallès Oriental. Activitats: modelisme tripulat amb
circuit permanent obert al públic, maquetes i difusió del ferrocarril en general / via.oberta@gmail.com
Cineclub. Organitza activitats relacionades amb el món del cinema: sortides a exposicions, projeccions de cinema d’autor, la mostra anual, participació
en altres festes del nostre poble i col·laboració amb el cinema Alhambra /
cineclub_lagarriga@hotmail.es
Clàssic car. Club de vehicles clàssics creat fa més de 30 anys per un grup
d’amics i aficionats de la Garriga i pobles veïns. L’event més destacat és el Rally
la Garriga – Puigcerdà / ametlla@telefonica.net
Colla de Diables Front Diabòlic de la Garriga. Entitat sense afany de lucre amb més de sis anys d’experiència a l’esquena, sobretot
amb correfocs i espectacles pirotècnics, aquesta colla de diables i malabars de foc creix i vol créixer, està oberta a noves propostes i a nova gent /
frontdiabolic@gmail.com
Colla de Geganters de la Garriga. Entitat dedicada a difondre la cultura popular a través dels gegants i capgrossos / gegantsdelagarriga@gmail.com
Cor Gospel Joy La Garriga. Conjunt de persones de totes les edats que
han anat aprenent i transmetent al públic tota l’energia i el positivisme de la
música espiritual afroamericana / gospeljoylagarriga@gmail.com
Fem Pastorets. Entitat que té com objectiu vetllar per garantir la representació dels Pastorets cada any a la Garriga, pretén aplegar el màxim nombre de
persones, de totes les edats i procedències, compartint els mateixos objectius
/ emiligarvi@hotmail.com.
Fundació Maurí. Fundació privada constituïda l’any 1969 per voluntat de
Josep Maurí i gestionada per un patronat. L’edifici s’estructura com a museu, sala d’estudis, biblioteca i arxiu. Disposa de més de 5.000 llibres, més de
800 pergamins i diversos fons consultables.Oberta dimecres de 16h a 19h /
fundaciomauri@gmail.com
Kòmix. Companyia de teatre amateur / oscarsalanavas@hotmail.com
La Garriga balla. Entitat creada amb la finalitat de tornar a ballar els balls
propis de la Garriga que s’han anat perdent o deixant de ballar i oberta a altres
possibilitats / lagarrigaballa@gmail.com
La garriga secreta. Associació sense ànim de lucre dedicada a la publicació de llibres d’àmbit local per difondre les peculiaritats del nostre poble i els
seus personatges / m2fbita@copc.cat
Òmnium Cultural la Garriga. Delegació local d’Òmnium Cultural,
entitat fundada l’any 1961, que treballa per la promoció i la normalització de la llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya /
lagarriga@omnium.cat
Passaltpas. Ballada de danses d’arreu del món cada dimarts al Teatre de la
Garriga – El Patronat. Ballar per passar-ho bé, perquè la dansa és viva i viu al
carrer / info@passaltpas.cat
Relats dE L’Alzina. Promou projectes holístics i integradors, relacionant
i tenint en compte:la cultura, la salut, l’educació i la vessant social. Així com
generar benestar i ocupació / elena@zart.es
Rondalla Puiggraciós. Associació de persones que toquen instruments
de corda polsada de la Garriga / josepellavero@gmail.com
Societat Coral l’Aliança. Cor d’homes marcadament claverià, fundat el
1.911, compost per 34 cantaires, afiliat a la Federació de Cors de Clavé, Medalla
d’honor de La Garriga / epubill@telefonica.net
The Impresentables Hoppers la Garriga. Associació de swing
constituïda l’any 2012 que desenvolupa activitats relacionades amb el
món del swing, la seva música, els seus balls i les diverses facetes que
la caracteritzen com poden ser vestuaris, ambientacions vintage,...
lagarrigahoppers@hotmail.com

COOPERACIÓ – IGUALTAT.
Plaça Dr. Vich / Passeig dels til·lers
Associació Cultural Amics de l’Àfrica – Vallès Oriental. Entitat que dóna a conèixer la riquesa de les cultures del continent Africà i
afavoreix la relació intercultural al nostre país i el coneixement mutu a
través de diferents activitats formatives / amics_delafrica@hotmail.com
Associació Cultural Asilah. Entitat que mitjançant la cultura vol
donar a conèixer que tots els ciutadans són iguals en drets i deures, amb el
respecte mutu i l’aixopluc necessari / acasilah@gmail.com
Associació Cusi Wawacha. Suport dels nens i nenes de les llars infantils a “Amantaní” al Cusco, Perú / maite@transegu.com
Associació de Disminuïts Psíquics i Físics Els Dofins. L’associació es va crear fruit de la iniciativa d’un col·lectiu de pares i mares amb
fills/es discapacitats per promocionar la seva integració dins el teixit social
del poble / nballusgasol@gmail.com
El Sonall. Associació de suport a la maternitat i a la criança a través
de l’intercanvi d’experiències i coneixements / elsonall.info@gmail.com
Fundació Pau i solidaritat. Els sindicats són factors de progrés,
agents dels drets laborals i socials i subjectes de canvis. Cooperem per unes
societats més justes i solidàries i per transformar a escala mundial les condicions de treball indignes en un món laboral globalitzat / lescar@xtec.cat
Fundació Pax. ONG catalana que treballa per retornar la dignitat a
les víctimes mutilades per l’acció de les mines antipersona mitjançant la
protetització, i per a la conscienciació de l’ impacte social i econòmic dels
països afectats per les mines / gerencia@fundaciopax.org
La Garriga Societat civil. Cooperació internacional. Acció local /
lagarriga@societatcivil.org
L’Associació Dones d’Ara de la Garriga. Entitat propera i del
poble, oberta a totes les dones de la comarca del Vallès. L’Associació intenta promoure les tasques de les dones en l’àmbit social i laboral mitjançant
tallers i activitats obertes a tothom / donesdaralg@hotmail.com
SOS3 Associació per al Desenvolupament. Neix amb la finalitat
de proporcionar suport als nens i nenes nepalesos, amb l’habilitació i posada en funcionament d’una casa d’acollida, això implica tenir cura de la
seva educació i de la seva salut / sostresbcn@gmail.com
ONG Mans unides. Erradicar la fam i la pobresa al tercer mon /
info@mansunidesvor.org
ACCIÓ SOCIAL. Plaça Dr. Vich
Càritas. A Càritas amb els valors de l’Evangeli: l’esperança, la justícia, la
fraternitat, la solidaritat i el compartir es desenvolupa l’acció al servei de
les persones més necessitades, vetllant per la seva dignitat, amb creativitat, eficiència i transparència / info@santestevelagarriga.org
SALUT. Plaça Dr. Vich
Associació EL FAR per la salut mental. Té com a finalitat la integració de les
persones amb algun trastorn mental i recolza a les seves famílies / jsalvansvi@yahoo.es
APAFAC. Associació de pares, que dóna servei a persones autistes amb deficiència mental, que estan severament afectades. Disposa de residències,
tallers per a treball amb suport i espais per a l’activitat de lleure i esport /
autismelagarriga@autisme.com
Asil Hospital. Entitat amb 100 anys d’història, que dóna servei a les persones grans, per raó d’edat o de malaltia / asilhospital@asilhospitallg.com
Oncovallès. Atén els aspectes biològics, psicològics i socials de la persona malalta i el seu entorn, posant molt d’èmfasi al recolzament dels
familiars / oncovalles@gmail.com

